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Słowo shintō („droga bogów”) zostało użyte po raz pierwszy w pochodzącej
z VIII w. kronice Nihongi w celu odróżnienia rodzimych politeistycznych wierzeń
od importowanej religii butsudō („drogi buddów”). W kronice wspomniano między
innymi, że cesarz Yōmei (na tronie: 585–587)wyznawał zarówno „drogę bogów”,
jak i „drogę buddów”. Świadczy to o tym, że dopiero pojawienie się
obcej religii na dworze cesarskim wymusiło stworzenie jednej nazwy
dla różnorodnych rodzimych wierzeń.
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Kami znaczy bóg

J

gami) rozwijał się wraz z rozkwitem rodu, a z chwiW różny sposób starano się wyjaśnić etymologię sin- lą jego upadku ginął. Uważano, że niepowodzenie
toistycznego pojęcia kami („bóg”, „bogini”, „bóstwo” rodziny jest wyrazem słabości ujigami, dlatego, jeśli
jako obiekt kultu religijnego). Niektórzy naukowcy dana linia rodowa wygasła, świątynię opiekującego
uważają, że pochodzi ono od rzeczownika kami no ue się nią boga albo niszczono, albo przeznaczano dla
innego bóstwa. Za ujigami uzna(„zwierzchnik”), inni wywodzą je
wano też niektóre bóstwa natury
z przymiotnika kamui („budzący
– najlepszym przykładem jest kult
bojaźń”). Największą popularbogini słońca Amaterasu, w której
ność zyskała jednak szeroka dewidziano za protoplastkę rodu cefinicja sformułowana przez Mosarskiego.
tooriego Norinagę (1730–1801).
Kult lokalnych bóstw ziemWedług tego uczonego kami
skich odgrywał ważną rolę w żyoznacza to, co budzi cześć lub lęk
ciu starożytnych Japończyków.
i ma moc nadnaturalną, a mogą
Wierzyli oni między innymi
być do tej kategorii zaliczani zaw bóstwa granic (sai no kami),
równo ludzie, jak i inne elementy
które miały strzec granic lokalprzyrody ożywionej i nieożywionych społeczności, wyznaczanych
nej: zwierzęta, rośliny, morza czy
przez kamienne kopczyki (sai no
góry.
kawara). Rytuały religijne dla
W sintoizmie występuje polokalnych bóstw odprawiano we
dział na bóstwa niebiańskie
wszystkich ważnych momentach
(amatsukami) i bóstwa ziemskie
Falliczne
przedstawienie
bóstwa
roku rolniczego, począwszy od
(kunitsukami). Pierwsze przezasiewów, aż po żniwa. Świątynie
bywają na Wysokiej Równinie
Falliczne
bóstwa
lokalnych bóstw, zwanych ubuNiebios (Takamagahara), gdzie
granic
sunagami, były także miejscem
rządzi bogini słońca AmateraCzasami posążkom sai no kami
ważnych obrzędów inicjacji. Po
su. Drugie natomiast stoją niżej
nadawano
kształt
fallusa
i
moosiągnięciu odpowiedniego wiew hierarchii bóstw i są związane
dlono się do nich o płodność.
ku – chłopcy: trzech i pięciu lat,
z Archipelagiem Japońskim (są
Należy
przy
tym
zaznaczyć,
że
dziewczynki: trzech i siedmiu
to miedzy innymi bóstwa gór, pól
kult płodności zawsze odgrylat – dzieci odwiedzały świątynię,
czy rzek).
wał ważną rolę w sintoizmie,
prosząc o opiekę bóstwa.
Zgodnie z doktryną sintoizmu
w tej religii bowiem wszystko,
mieszkańcy Japonii są potomkaco jest źródłem życia, uznawami bogów ziemskich, z wyjątkiem
Bóstwa natury
no za święte.
przedstawicieli rodu cesarskiego
W mitologii japońskiej natury nie
i niektórych rodów arystokramożna zaliczyć do sfery profanum,
tycznych, którzy wywodzą się od
co wiąże się z pierwotnymi
bóstw niebiańskich. W związku z tymi wierzeniami wierzeniami, zgodnie z którymi wyspy japońskie
wiele rodów przechowywało zapiski potwierdzające zostały zrodzone przez boginię Izanami, a więc są
ich pochodzenie od konkretnego bóstwa i pielęgno- dziećmi
bóstw
niebiańskich.
Wiele
bóstw
wało związane z nim mity. Kult bóstw rodowych (uji- w sintoistycznym panteonie zostało utożsamionych
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góry, takie jak Fudzi czy Ōmiwa
z siłami natury, do najważniejszych
(Ōmiwasan), same w sobie były
należą na przykład bogini słońca
czczone jako bóstwa i dlatego
Amaterasu no ōmikami, bóg wichru
w poświęconych im świątyniach
i burzy Susanoo no mikoto czy bóg
nie przechowuje się substratu
księżyca Tsukiyomi no mikoto.
bóstwa. Inne góry uważano za
Japończycy uznawali niektóre
miejsce, gdzie przebywają duchy
punkty – na przykład stare, wieczzmarłych. Bardzo silny jest zwiąnie zielone drzewa, takie jak sozek bóstw gór (yama no kami),
sna z Sumiyoshi Taisha w Osace
którym przypisywano władzę
czy cedr w Ise Jingū (prefektura
nad źródłami wody i opadami,
Mie), a także skały o wyjątkowym
z bóstwami pól, opiekującymi się
kształcie (iwakura) lub w speuprawami. Japończycy wierzyli
cjalny sposób usypane kopczyki
w to, że rośliny także posiaz kamieni (iwasaka) – za himodają duchowy aspekt, o czym
rogi, czyli miejsca przebywania
świadczy kult duchów drzew
bóstwa. Szczególnym kultem otaczano również góry, postrzegane Czerwona góra Fudzi, ilustracja ze zwoju z epoki Edo (kodama).
jako przestrzeń, w której łączy
się niebo i ziemia: niskie zalesione pagórki zwano Miejsca kultu sintoistycznego
mimuro yama lub kannabi yama („góry zamieszkałe Świątynie shintō są obecnie miejscem oddawania
przez bóstwa”), a w zachowanych opisach wybu- czci lokalnym bóstwom opiekuńczym, niegdyś
chów wulkanów – na przykład Fudzi (Fujisan) czy były również ośrodkami kultu bóstw rodowych.
Aso (Asosan) – pojawiają się wizje siedzib bóstw Budowano je na obszarach przeznaczonych do
wyłaniających się z płomieni i dymu. Niektóre składania ofiar bóstwom (yashiro), początkowo
Świątynia sintoistyczna, Kimikura Jinja w Kumano
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Starożytne spichlerze na ryż – pierwowzór świątyń poświęconych Amaterasu

wydzielanych za pomocą sznurów ze słomy ryżowej (shimenawa).
Pierwsze budynki świątynne powstały w okresie Heian (749–1185). W XII w. zaczęto wznosić na
terenach przybytków główne pawilony (honden),
w których przechowuje się substrat bóstwa (shintai) i dlatego dostęp do nich mają jedynie najwyżsi
kapłani. Należy przy tym nadmienić, że japońscy
bogowie mogą przebywać w wielu miejscach jednocześnie, między innymi w substratach bóstwa
znajdujących się we wszystkich świątyniach poświęconych danemu bóstwu w Japonii (na przykład
w ponad tysiącu przybytków w całym kraju, w których oddaje się cześć Amaterasu, substratem są lustra). Pierwowzorami najważniejszych pawilonów
świątynnych były budynki typu kura – spichlerze
na ryż zbudowane na palach, w których odprawiano rytuały religijne związane z kultem ducha ryżu;
oraz miya – domy przywódców wioskowych, także
zbudowane na palach. Pierwsze wznoszono w stylu

zwanym shimmei zukuri, lokując wejście na dłuższym boku budynku (Ise Jingū czy Atsuta Jingū),
drugie zaś w stylu taisha zukuri – z wejściem na
krótszym boku (Izumo Taisha).
Świątynie w wioskach (satomiya) znajdowały
się zazwyczaj w pewnym oddaleniu od innych zabudowań. Funkcję kapłanów-szamanów przejmowali
niekiedy przywódcy wioskowi. W niektórych przybytkach czczone są deifikowane postaci historyczne
(hitogami – więcej zob. ciekawostka na sąsiedniej stronie), których kult ma o wiele większy zasięg niż kult
bóstw rodowych.
W niektórych świątyniach znajdują się oddalone od siebie pawilony świątynne: w jednym z nich
czci się łagodną duszę bóstwa, a w drugim – gwałtowną (więcej zob. ciekawostka na s. 16). Na przykład w Kumano Hongū Taisha w głównym kompleksie oddaje się cześć łagodnej duszy Izanami,
a jej duszy gwałtownej poświęcony jest położony
nieco dalej mały pawilon.
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Izumo Taisha

Kult sławnych mężów
Czasami o deifikacji postaci historycznych decydowały uwarunkowania polityczne. Na przykład Fujiwara
no Kamatari (614–669) został deifikowany w świątyni
Danzan Jinja (prefektura Nara), ponieważ przeciwstawiał się wprowadzeniu buddyzmu i pokonał ród Soga,
który wspierał tę religię. Do kategorii hitogami zalicza
się także tych słynnych poetów, których twórczość
uważano za niedościgły wzór. Są wśród nich między
innymi: Kakinomoto Hitomaro (685–705) i Ki no Tsurayuki (872–945) – kompilator zbioru Kokinwakashū
(„Zbiór pieśni dawnych i dzisiejszych”, 905). Nierzadko zdarzało się, że deifikacja była sposobem pacyfikacji mściwego ducha osoby zmarłej, jak w przypadku
Sugawary Michizane (845–903), uznanego za bóstwo
o imieniu Temman Tenjin i czczonego między innymi
w przybytku Kitano Temmangū.
Kitano Temmangū
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Kapłan w świątyni Kumano Hongū Taisha

Między sacrum a profanum

cego zwiędnięcie, uschnięcie ki, czyli energii życiowej.
Według doktryny sintoizmu związek między czło- Na szczególną uwagę zasługuje tabu krwi. W czasie
wiekiem a bóstwem nie jest jedynie symboliczny, ale przygotowań do ceremonii religijnych kobiety z rodzin
opiera się na bezpośrednim współdziałaniu. Świat bo- kapłańskich odsyła się w inne miejsce ze względu na
menstruację. Z tego powodu kobiegów i świat ludzi łączą się ze sobą
ty miały także zakaz wstępu na niew symbiotyczną całość – można
Cztery dusze bóstw
które święte góry (zakaz ten został
nawet powiedzieć, że w pewnym
W doktrynie sintoizmu wymiezniesiony w XIX w.). Nawet obecsensie wszystko należy do sfery sacnia się cztery dusze bóstw (shinie w trakcie wielu pielgrzymek
rum. Nie ma w tych wierzeniach
kon), które łączą się, tworząc
zbiorowych organizowanych przez
tak wyraźnego podziału na pronierozerwalną całość zwaną dukapłanów kobiety muszą skończyć
fanum i sacrum, jaki obowiązuje
chem (naobi). Owe dusze możwędrówkę w wyznaczonym miejna przykład w chrześcijaństwie.
na uznać za cztery różne aspekscu, dużo wcześniej niż mężczyźni.
W obrębie tej drugiej sfery obowiąty natury bóstwa: aramitama to
dusza gwałtowna, nigimitama
Ze względu na kontakt z krwią po
zuje jednak ścisła hierarchia, a co
–
dusza
łagodna,
sakimitama
–
porodzie matka musiała pozostawięcej może nastąpić skalanie,
dusza łaskawa, a kushimitama
wać w odosobnieniu i nie mogła
zakłócenie harmonii i osłabienie
–
dusza
cudowna.
Jeśli
zostanie
przekroczyć progu przybytku przez
tego, co święte.
naruszone tabu religijne, nawet
siedemdziesiąt pięć dni. Dziecko
Naruszenie tabu i harmonii
najbardziej łagodne bóstwo
zaś mogło być po raz pierwszy zaw naturze powoduje skazę, skalamoże przejawić swoją gwałbrane do świątyni po trzydziestu
nie (kegare). Jedna z wielu teorii
towną naturę i zesłać na ludzi
trzech dniach po urodzeniu. Właśwyjaśniających etymologię tego
nieszczęścia.
nie dlatego w czasie pierwszej wizysłowa głosi, że wywodzi się ono od
ty w świątyni (omiya mairi) matka
wyrażenia ki ga kareru, oznaczają-
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była nieobecna, a niemowlę niosła babka ze strony ojca.
Ojciec dziecka również nie miał wstępu do świątyni, ale
tylko przez siedem dni od narodzin potomka. Należy
jednak podkreślić, że zakazy te nie wynikały z całkowitej dyskryminacji kobiet w sintoizmie. Zawsze bardzo
ważną rolę odgrywały szamanki, które wprowadzano
w specjalny trans w celu uzyskania przepowiedni bóstwa
(kuchiyose), oraz kapłanki miko wykonujące rytualne
tańce, a za protoplastkę rodu cesarskiego uznano bóstwo
żeńskie – boginię słońca Amaterasu.
Kolejną przyczyną skalania był kontakt ze śmiercią. Rodzina zmarłego musiała przez pewien czas
przebywać w odosobnieniu, a inne osoby nie mogły
wtedy spożywać z nimi posiłków. Wiele pierwotnych
obrzędów pogrzebowych miało na celu oczyszczenie
ze skalania członków rodziny, na przykład za pomocą
soli (rytuał ten praktykuje się także obecnie). Grzebaniem zmarłych zajmowały się kiedyś wyłącznie oso-

J

by z pogardzanej warstwy eta, uważane za nieczyste.
Prawdopodobnie wywodziły się one od niewolników
i zajmowały się także zabijaniem zwierząt, oprawianiem ich oraz garbowaniem skór. W okresie feudalnym (XVII–XIX w.) przedstawiciele eta byli izolowani
w specjalnych osiedlach zwanych buraku, stąd zaczęto
ich określać mianem burakumin. Wprawdzie grupa ta
została zrównana w prawach z resztą społeczeństwa
w 1871 r., jednak mimo specjalnej polityki asymilacyjnej w powojennej Japonii wielu potomków buraku
nadal skarży się na dyskryminację.

Etyka sintoistyczna i pojęcie
złego czynu
W sintoizmie wyodrębnione zostały złe czyny (tsumi), potępiane przez bóstwa. W kodeksie Engishiki
(„Sposób postępowania w epoce Engi”, 927–967)
zachował się opis rodzajów tsumi (Ōharae no kotoba),

Kapłanki miko
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z podziałem na złe czyny niebiańskie (amatsu tsumi) i złe czyny ziemskie (kunitsu tsumi). Do tych
pierwszych zaliczono wymieniane w kronikach
czyny boga wiatru i burzy Susanoo, który zakwestionował autorytet swojej siostry, bogini słońca

J

Amaterasu. Wiele złych czynów ziemskich dotyczy
szkód wyrządzanych na polach, które powodowały
nieurodzaj i klęskę głodu. Inne są związane ze skalaniem spowodowanym kontaktem z krwią i martwym ciałem.

Osiem złych czynów niebiańskich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

obdzieranie żywcem ze skóry (ikihagi)
obdzieranie martwych zwierząt ze skóry w kierunku od ogona do głowy (sakahagi)
przesuwanie palików oddzielających pola, żeby zagarnąć ziemie sąsiada (kushisashi)
niszczenie grobli rozdzielających pola ryżowe (ahanachi)
zasypywanie rowów melioracyjnych (mizoume)
niszczenie rur doprowadzających wodę na pola ryżowe (hihanachi)
podwójny zasiew, czyli powtórne obsiewanie pola, które uniemożliwia wzrost roślin (shikimaki)
rozrzucenie nieczystości, zanieczyszczanie fekaliami (kusohe)

Jeśli zaś chodzi o czyny ziemskie, to zalicza się do
nich występki, które zakładają złą wolę człowieka,
świadomie łamiącego przykazania bogów: kazirodztwo, zoofilię, czarną magię. Oprócz nich wymienia
się także zjawiska przyrodnicze – zaćmienia, pioruny, plagi – będące konsekwencją zakłócenia przez
ludzi harmonii we wszechświecie, ale bez podania
ich konkretnej przyczyny. Inne kunitsu tsumi są na-

tomiast widocznymi skazami na skórze człowieka –
bielactwo, czyraki, pryszcze sugerują karę, jednak
również w tym przypadku powody gniewu bóstw nie
zostały wyjaśnione. Można wysnuć z tego wniosek,
że człowiek często narusza tabu nieświadomie, dlatego przede wszystkim powinien reagować na owe
oznaki i jak najszybciej dopełnić ceremonii oczyszczania, mających przywrócić pierwotny ład.

Jedenaście złych czynów ziemskich
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ranienie żywej istoty aż do krwi (ikihada tachi)
ćwiartowanie zwłok (shinihada tachi)
albinizm i bielactwo (shirahito)
wykwity skórne, pryszcze i czyraki (kokumi)
cztery rodzaje kazirodztwa:
• stosunek z własną matką (ono ga haha okaseru tsumi)
• stosunek między rodzeństwem pochodzącym od tej samej matki (ono ga ko okasu tsumi)
• stosunek z córką kobiety, z którą wcześniej odbyło się stosunek (haha to ko okaseru tsumi)
• stosunek z matką kobiety, z którą wcześniej odbyło się stosunek (ko to haha okaseru tsumi)
zoofilia (kemono okaseru tsumi)
plaga owadów i płazów (hau mushi no wazawai)
pioruny i zaćmienia jako kara bóstw z wysokości (takatsu kami no wazawai)
plaga ptactwa niszczącego plony (takatsu tori no wazawai)
szkodzenie zwierzętom domowym za pomocą czarów (kemono taoshi)
rzucanie uroków (majimono seru tsumi)
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„Patos rzeczy” a etyka konfucjańska
W XVIII w. pojawiła się w Japonii teoria wyższości chińskiej etyki konfucjańskiej nad
etyką sintoistyczną. Zagorzałym obrońcą zasad moralnych
związanych z rodzimymi wierzeniami był Motoori Norinaga (1730–1801). Głosił on, że
w

starożytności

Japończycy

żyli zgodnie z „drogą bogów”
i nie potrzebowali konfucjańskich zasad moralnych, gdyż
zachowywali harmonię z bogami i potrafili odczuwać „patos rzeczy” (mono no aware).
Mono no aware w literaturze
okresu Heian jest estetyczną
kategorią o silnych buddyjskich konotacjach, oznaczającą mocne odczuwanie efemerycznego piękna otaczającego
świata, które prowadzi do pogodzenia się z przemijaniem.
Motoori nadał temu pojęciu
nowy sens, wzbogacając go
o wymiar etyczny: traktował
zdolność do odczuwania „patosu rzeczy” jako bezgraniczną empatię, czyli umiejętność
współodczuwania, która jest źródłem tolerancji

Motoori Norinaga

i stanowi podstawę harmonii w życiu społecznym.

również, że jedynie dzięki odczuwaniu „pato-

Mootori głosił, że każdy człowiek od urodze-

su rzeczy” człowiek jest w stanie przezwyciężyć

nia ma zdolność odczuwania „patosu rzeczy”

swój egoizm i odkryć w sobie źródło prawdzi-

w swoim „prawdziwym sercu” (magokoro) i je-

wego dobra, i dlatego ubolewał, że Japończycy

śli słucha jego głosu, żyje w harmonii z naturą

utracili tę wrodzoną predyspozycję, przejmując

i innymi ludźmi, beztrosko i szczęśliwie. Uważał

chiński sposób myślenia.
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Co ciekawe, wśród tsumi nie zostały wymienione
czyny uważane za złe w etycznych naukach innych
religii – nie ma tu na przykład wyraźnego zakazu
zabijania, kradzieży czy kłamstwa. Z tego powodu
w Japonii od VI w. rządzący odwoływali się również
do etyki buddyjskiej i konfucjańskiej (więcej zob. fokus na poprzedniej stronie).
Pod wpływem buddyzmu wyodrębniono trzy najważniejsze cnoty shintō: uczciwość, nieskalanie, miłosierdzie. Na talizmanach, zwanych sanja takusen
(„wyrocznia trzech świątyń”) przedstawiono trzy bóstwa shintō symbolizujące następujące cnoty: bogini
słońca Amaterasu (zwana także Tenshō Kōtaijin) –
uczciwość (shōjiki), bóg wojny Hachiman – nieskalanie (shōjō), Kasuga Myōjin (bóstwo będące protoplastą arystokratycznego rodu Fujiwarów, znane także
jako Amenokoyane) – miłosierdzie (jihi).

Czystość rytualna
Krąg z trzciny

Należy zwrócić uwagę na to, że różne plagi
i kataklizmy, kazirodztwo, zoofilia czy występki
przeciwko społeczności rolniczej uważano także za skalanie. Można więc uznać, że skalanie
w sintoizmie ma wiele wspólnego z pojęciem złego
czynu. Jedna z hipotez głosi, że słowo tsumi pochodzi od czasownika tsumu, znaczącego „nakładać warstwowo”. W tym sensie zły czyn jest także
czymś w rodzaju obciążenia, które należy usunąć
dzięki odprawieniu odpowiednich rytuałów, tak
samo jak skalanie.

Ideałem etycznym shintō jest stan czystości rytualnej, który można osiągnąć dzięki specjalnym obrzędom. Ceremonia oczyszczania (harae) polega
na strząśnięciu skalań za pomocą specjalnej różdżki
(haraigushi) i jest związana z ofiarami, które mają
stanowić zadośćuczynienie za złamanie tabu. Można również zmazać skazę poprzez ablucje (misogi) –
między innymi kąpiel w morzu lub rzece, ascetyczne
ablucje pod wodospadem (mizugori), płukanie ust
i rąk (otemizu). Stosowane jest także oczyszczanie
solą (oshio) oraz spryskiwanie wrzątkiem (yudachi).
We wszystkich świątyniach, także na dworze
cesarskim, dwa razy w roku odbywają się najważniejsze ceremonie oczyszczania. Bóstwom składa

Objawienie wyroczni trzech świątyń
Zgodnie z legendą wyrocznia trzech świątyń miała się pojawić na wodach stawu znajdującego się na
terenie buddyjskiej świątyni Tōdaiji w prefekturze Nara w XIII w. Nie było to miejsce przypadkowe, gdyż
Budda Dainichi czczony w tym właśnie przybytku został w procesie rozwoju synkretyzmu i sintoizmu
utożsamiony z boginią słońca Amaterasu, Hachiman jest uważany za bóstwo chroniące Tōdaiji, a Kasuga Myōjin jest obiektem kultu w Kasuga Taisha leżącego w pobliżu tej świątyni.
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się wówczas ofiary (harae no gu) oraz recytuje skierowane do nich modlitwy ōharae no kotoba („słowa
wielkiego oczyszczania”). W ostatni dzień czerwca
(dawniej szósty dzień szóstego miesiąca księżycowego) odbywa się Nagoshi no harae, podczas którego najważniejszym rytuałem jest przechodzenie
przez znajdujący się na terenie świątyni krąg z trzciny (chi no wa), która ma moc oczyszczania. Druga
ceremonia – zwana Ōharae – ma miejsce ostatniego dnia grudnia. Wierni przenoszą wtedy skalania
przez dotyk i oddech na papierowe figurki, które
wrzuca się do rzeki.
Podobny charakter ma ceremonia „oczyszczania
w siedmiu rzekach” (nanase no harae), odprawiana
na dworze cesarskim co miesiąc od okresu Heian,
w celu zachowania rytualnej czystości przez cesarza pełniącego jednocześnie funkcję najwyższego
kapłana. Władca przez dotyk i oddech przenosi
skalania na papierowe lalki (katashiro), które następnie wrzuca się do siedmiu rzek. Także w czasie
Święta Lalek, zwanego też Świętem Dziewczynek
(Hina matsuri), które odbywa się 3 marca, w niektórych świątyniach wierni przenoszą skalania na
papierowe lalki, zwane hitogata.
W miejscowości Inazawa (prefektura Aichi)
w świątyni Kōnomiya od VII w. podczas obchodów
Małego Nowego Roku (koshōgatsu), czyli od 14 do
16 stycznia, odprawia się ceremonię przenoszenia
zła i skalania na mężczyznę zwanego „dźwigającym nieszczęścia” (naoinin). Do okresu Meiji (1868)
przymuszano do odgrywania tej roli przypadkowo
wybranych nieszczęśników. Obecnie funkcja ta jest
uważana za zaszczytną, a mężczyznę wylosowanego z grupy ochotników określa się mianem shin’otoko („bóg-mężczyzna”). Po dokładnym ogoleniu
ciała wybraniec musi się udać pieszo do świątyni
Kōnomiya. Po drodze ubrani tylko w przepaski biodrowe mężczyźni w wieku od dwudziestu trzech do
czterdziestu trzech lat starają się go dotknąć, aby
przenieść na niego wszelkie zło i skalanie. Ponieważ
uczestnicy zacięcie ze sobą rywalizują, shin’otoko

J

Katsushika Hokusai, Wodospad w Oyamie, z cyklu Podróż
do wodospadów wszystkich prowincji, 1830–1831

dociera do świątyni poturbowany i wyczerpany. Obchody zamyka odbywające się w nocy symboliczne
wypędzenie z miasta wybrańca, aby zabrał ze sobą
całe zło.

Święta, czyli obcowanie
z bóstwami (matsuri)
Święta religijne shintō określa się mianem matsuri
(od czasownika matsuru, oznaczającego modlenie się,
oddawanie czci, a także służenie bóstwom). Stanowią one ważny czas sakralny, podczas którego wierni
obcują z bóstwami w celu przywrócenia pierwotnej
równowagi we wszechświecie. Zawsze odprawiane
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Przenośny ołtarzyk (mikoshi)

są w konkretnych intencjach, gdyż shintō jest religią
„doczesnych korzyści” (genze riyaku). Według badań
przeprowadzonych w latach 1990–1995 przez Zrzeszenie Chramów Shintō (Jinja Honchō) wyliczono, że
w całej Japonii corocznie obchodzi się trzysta tysięcy
różnych świąt sintoistycznych.
Można wyróżnić następujące etapy obcowania z bóstwami w czasie świąt: kami oroshi – zejście bóstwa,
kami asobi – zabawianie bóstwa (przejawem gościnności
są widowiska i zabawy) i kami okuri – odprowadzenie
bóstwa. Wszystkie uroczystości poprzedzają liczne ceremonie wstępne, przygotowujące celebrantów i uczestników na spotkanie z bóstwami. Tego typu ceremonie
określane są mianem monoimi lub saikai i wiele z nich
ma na celu oczyszczenie świętujących ze skalania.

W czasie święta bóstwo zstępuje zazwyczaj na konkretny przedmiot (yorishiro), którym najczęściej jest
wiecznie zielone drzewko sakaki lub specjalnie wzniesiony w tym celu słup. Jeśli używane są do tego inne,
niewielkie przedmioty, określa się je mianem torimono – mogą to być na przykład: igushi – gałązki drzewa
sakaki, sasa – gałązki bambusa, juzu – paciorki, gohei –
różdżka z paskami specjalnie naciętego papieru lub
wstęgami z lnu czy konopi. Czasami bóstwo w czasie
matsuri nawiedza konkretną osobę, która zakłada na
tę okazję maskę i specjalny strój. Rolę medium często
odgrywają najmłodsi. W czasie święta w świątyni Kibune Jinja (prefektura Yamaguchi) bóstwo wstępuje
w dzieci, które są przenoszone na plecach dorosłych
przez rzekę, z kolei w czasie Chaguchagu matsuri
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Ofiary na ołtarzyku domowym (kamidana)

(Morioka, prefektura Iwate) najmłodsi uczestnicy
procesji jadą konno, a wcześniej całą dobę nie śpią,
żeby bóstwo łatwiej mogło je nawiedzić.
Podczas świąt bóstwom składa się ofiary z pożywienia (shinsen): gotowanego ryżu i ryb, warzyw
i owoców, a także produkowanego z ryżu tradycyjnego japońskiego alkoholu (sake). Uważa się, że bó-

stwo przyjmuje dary i w swej łaskawości dzieli się
nimi z wyznawcami, dlatego ważną częścią święta
jest uczta zwana naorai, w trakcie której spożywa się
potrawy przygotowane na ofiarę. Pierwotnie w takiej
biesiadzie uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wioski,
obecnie posiłek spożywają kapłani i zaproszeni goście, zasłużeni dla danej świątyni.

Święta tylko dla miejscowych
Dawniej wiele świąt shintō na prowincji było przeznaczonych tylko dla wyznawców danej świątyni,
czyli lokalnej społeczności, a obcy przybysze byli niemile widziani. Bóstwa lokalne były bowiem często
traktowane jak bóstwa plemienne i wierzono, że otaczają opieką jedynie członków danej wspólnoty.
Te ograniczenia zostały ostatecznie zniesione w okresie panowania cesarza Meiji (1868–1912).
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Święto nagości (hadaka matsuri) w miejscowości Ōhara

Najczęstszą formą obcowania wiernych z bóstwem jest procesja (shinkōsai), w trakcie której
bóstwo obnoszone jest po okolicy w przenośnym ołtarzyku (mikoshi). Mikoshi nie może stanąć bezpośrednio na ziemi, podobnie jak lektyka cesarza, i dlatego zawsze stawia się go na kłodach z drewna lub
kamiennych kręgach. Najbardziej okazałe ołtarzyki
w Japonii przygotowuje się z okazji święta Hote matsuri w Shiogama Jinja (prefektura Miyagi) – są one
tak duże, że każdy z nich niesie aż szesnaście osób.
Niektóre mikoshi przewozi się na wielkich wozach
(dashi) w towarzystwie muzykantów, a czasem tancerzy. Inne zaś, zwłaszcza w czasie świąt społeczności rybackich, umieszcza się na łodziach (mibune).
Łodzie z ołtarzykami opływają na przykład wyspę
Miyajima, na której znajduje się słynna świątynia
Itsukushima Jinja – dzięki obcowaniu z bóstwem,

które nawiedza w ten sposób okolicę, odpędza się złe
duchy i zapewnia pomyślność. Kołysanie i podrzucanie unoszonego na falach mikoshi ma na celu jeszcze
większe przejawienie mocy bóstwa.
Ważnym elementem wielu świąt jest pobudzanie
witalności przez współzawodnictwo. W starożytności w czasie tak zwanych świąt nagości (hadaka matsuri) mężczyźni po dokonaniu ablucji biegli nago do
świątyni, teraz uczestnicy mają na biodrach specjalne
przepaski (fundoshi). Święta te odbywają się najczęściej zimą, kiedy bieganie bez ubrania jest dowodem
poświęcenia i determinacji. 14 lutego uczestnicy święta Dontosai biegną przez zaśnieżone ulice do świątyni Ōsaki Hachiman Jinja (miasto Sendai, prefektura
Miyagi), gdzie otrzymują sake i grzeją się przy ogniu,
w którym spala się ubiegłoroczne amulety. Po drodze
nie wolno im rozmawiać, więc niektórzy trzymają
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w ustach kartki papieru, żeby nie złamać tego zakazu.
Pod wpływem sintoizmu święta nagości celebrowane są także w świątyniach buddyjskich. Na przykład
w czasie Hadaka eiyō matsuri w Saidaiji (prefektura
Okayama) w trzecią sobotę lutego o drugiej w nocy
zamyka się bramy świątyni wypełnionej nagusami
i gasi światła. Następnie mnich z wysokości czterech
metrów rzuca w tłum „święte pałeczki” (shingi), stanowiące amulet – uczestnicy wierzą, że ten, kto je
zdobędzie, zyska pomyślność, więc wszyscy walczą ze
sobą o cenną zdobycz.
Podobny charakter ma rywalizacja o to, kto pierwszy wespnie się po linie na belkę przy suficie w buddyjskiej świątyni Enzōji w Yanaizu (prefektura Fukushima) w czasie odbywającego się 7 stycznia hadaka
matsuri. Choć zdarza się, że skutkiem tego typu zawodów się rany i urazy, nie odstrasza to uczestników.
Często rywalizacja związana jest z wróżbami.
W Aizubange (prefektura Fukushima) dwie grupy rywalizują, której uda się przeciągnąć na swoją stronę ważącą około trzech ton beczkę z ryżem
(ōtawarabiki). Uczestnicy zawodów wierzą, że ta
grupa, która wygra, może się spodziewać w danym
roku lepszych zbiorów. Z wróżbami związane są także
zapasy sumo (sumō), które pierwotnie odbywały się
przede wszystkim w czasie obrzędów religijnych. Już
w Nihonshoki znajdują się zapisy o tym, że wczesną
jesienią na terenie dworu cesarskiego rywalizowały
ze sobą dwie grupy zapaśników, a wygrana w walce
wróżyła pomyślne plony. W Nonodake Hakusan Jinja w prefekturze Miyagi zachował się natomiast inny
zwyczaj: dwójka dzieci strzela z łuku dwunastoma
strzałami symbolizującymi kolejne miesiące – celność jest zapowiedzią pogody i obfitych zbiorów.
Formą współzawodnictwa są także wyścigi wozów dashi lub mikoshi, do których na czas święta
przenoszony jest substrat bóstwa. Uważa się, że to
samo bóstwo obecne jest we wszystkich przenośnych
ołtarzykach jednocześnie, dlatego przegrana go nie
dotyczy. Bóstwo nagradza zwycięzców swoimi łaskami, gdyż docenia ich siłę i zręczność.

J

Święty taniec (kagura)

Jednym ze sposobów goszczenia bóstwa podczas
sintoistycznych świąt są także rytualne tańce, które
określa się mianem kagura („radość bóstw”). W Japonii panuje przekonanie, że taniec pochodzi od bogów. Kagura dzielą się na tańce dworskie (mikagura)
i tańce wiejskie (satokagura). Słowo kagura często
kojarzono z pojęciem nawiedzenia przez bóstwo
(kamigakari), ponieważ w wielu przypadkach taniec łączył się z wejściem wykonującego go szamana
lub szamanki w trans. W osiągnięciu tego stanu od
najdawniejszych czasów pomagały instrumenty muzyczne. Wierzono, że dźwięki fletu wypełniają serce
radością i odpędzają złe duchy, natomiast tupanie
w czasie tańca (daichibumi) oczyszcza ziemię i ożywia płodność ziemi. Branie udziału w świątecznych
tańcach wymaga wstępnego oczyszczenia – przed
niektórymi świętami tancerze ćwiczą w odosobnieniu i nie mogą pochodzić z domów, w których ktoś
umarł w ostatnim roku. Celem rytualnych tańców
jest przywrócenie harmonii z bóstwami, która stanowi gwarancję pomyślności.
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Występ tancerek fūryū podczas Hanagasa matsuri w miejscowości Yamagata

Wiele tańców wiąże się z kalendarzem rolniczym
(dengaku) i jest formą modlitwy o pomyślne zbiory.
W czasie tańców wykonywanych podczas uroczystego sadzenia ryżu (taue odori) – obchodzonego między innymi w Haguro Jinja w prefekturze Yamagata – kobiety ubrane w kolorowe kimona sadzą ryż,
a mężczyźni szeregiem postępują za nimi, grając na
różnych instrumentach (bębny, gongi, piszczałki).
Uderzanie w bębny (taiko) symbolizuje zasiew i zapładnianie, a odgrywający ważną rolę mistrz ceremonii (sanbaisan) nadaje rytm i śpiewa na przemian
z kobietami.
Z kolei furyū jest tańcem odganiającym złe duchy
i nieszczęścia, a także modlitwą o pomyślne warunki
atmosferyczne (deszcz albo powstrzymanie opadów ze
względu na zagrożenie powodzią). Podobno w XVI w.
wykonywano go także w intencji wygranej bitwy. Tancerki furyū często mają parasolki lub noszą stożkowate kapelusze (czasem ozdobione kwiatami), które
przypominają parasole (hanagasa). Kapelusze uważa
się za symbol deszczu, chociaż niektórzy badacze są-

dzą, że pełnią również funkcję yorishiro – miejsca zejścia bóstwa. Jeden z najsłynniejszych tańców tego typu
odbywa się w trakcie Hanagasa matsuri (6–7 sierpnia)
w mieście Yamagata.
Kulminacją wielu świąt shintō jest shishimai,
potocznie nazywany „tańcem lwa”. Należy jednak
zwrócić uwagę, że pierwotnie termin shishi dotyczył wszystkich zwierząt występujących w czasie
matsuri – także dzika, jelenia, niedźwiedzia. Jest to
taniec pochodzenia chińskiego mający na celu podtrzymanie ładu i harmonii na świecie. Wierzono, że
zapobiega on zwłaszcza pożarom i trzęsieniom ziemi. Pierwszy shishimai w Japonii został odtańczony
w świątyni Tōdaiji w Narze w 752 r.
Ostatnim etapem święta shintō jest ceremonialne
odesłanie bóstwa (kami okuri). Ponieważ obcowanie z bogami wymaga ciągłej koncentracji – trzeba
bowiem uważać, aby nie obrazić czymś bóstwa lub
nie naruszyć tabu – zarówno kapłani, jak i uczestnicy święta odczuwają w tym czasie ulgę, że spotkanie
z bogami zakończyło się pomyślnie.
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Kult płodności
Niektóre święta związane z kul-

specjalnie wybranych mężczyzn

tem płodności mają frywolny

w wieku czterdziestu dwóch

charakter. 15 marca w mieście

lat. Udział w tym święcie ma ich

Komaki (prefektura Aichi) odby-

chronić przed nieszczęściami

wa się święto Hōnensai („Święto

związanymi z tym feralnym dla

Roku Obfitości”), w czasie któ-

mężczyzn wiekiem (zob. cieka-

rego procesja kroczy od świąty-

wostka poniżej). W procesji idą

ni Kumano Jinja do oddalonej

także kobiety, niosące mniejsze

o półtora kilometra Tagata Jinja,

rzeźby fallusów.

poświęconej bogini Tamahime.

Fallus, symbol płodności czynnej,

Według opowiadanej w tym

zostaje wprowadzony do pawi-

miejscu legendy Tamahime, cór-

lonu Shimmeisha, znajdującego

ka lokalnego władcy, straciła

się na terenie świątyni Tagata

na wojnie swojego ukochane-

Jinja, i złożony jako ofiara dla Ta-

go męża, Takeinadane, którego
imię oznacza „Tworzący Ziarna

Wagina w świątyni Ōgata Jinja

mahime, utożsamionej z boginią
ziemi. W pawilonie tym znajdują

Ryżu”. Mężczyzna miał podobno brać udział w wy-

się również inne, mniejsze rzeźby. Do lokalnego

prawie na północ, której dowodził książę Yamato-

zwyczaju należy wypożyczanie ich ze świątyni jako

takeru, syn cesarza Keikō (na tronie: 71–130).

amuletów i oddawanie z powrotem, kiedy spełnią

W czasie święta ma miejsce symboliczne połączenie

się modlitwy o zdrowie lub narodziny potomstwa.

małżonków. Niektórzy badacze wykazują, że świę-

Każdego roku członek niesiony w procesji musi być

to nawiązuje do starożytnego zwyczaju, według

na nowo wyrzeźbiony z drzewa cyprysowego – ten

którego małżonkowie nie mieszkali razem, a mąż

z poprzedniego roku jest sprzedawany na licytacji

jedynie odwiedzał żonę, także w celu prokreacji.

jako amulet przynoszący szczęście. W pobliskiej

W czasie procesji przenoszone są dwa najważ-

świątyni Ōgata Jinja znajduje się natomiast wiele

niejsze ołtarzyki (omikoshi) – jeden poświęcony

obiektów kultu płodności biernej.

Takeinadane, a drugi – Tamahime. Na ołtarzyku

Święto Hōnesai ma na celu wybłaganie obfitych

męża bogini znajduje się wysoki na dwa i pół

plonów, zgodnie ze starożytnym wierzeniem, iż

metra i ważący około dwustu osiemdziesięciu

płodność w świecie ludzi wzmaga urodzajność

kilogramów fallus. Dźwiga go sześćdziesięciu

gleby.

Niebezpieczny wiek
Zgodnie z tradycją w Japonii wyróżnia się nieszczęśliwe lata życia (yakudoshi) – inne dla mężczyzn
(dwadzieścia pięć, czterdzieści dwa, sześćdziesiąt jeden), a inne dla kobiet (dziewiętnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści siedem). Osoby w tym wieku powinny brać udział w różnych ceremoniach
religijnych w świątyniach sintoistycznych, aby ustrzec się przed chorobami i nieszczęściem.
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